
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  

 
ประเด็น/นโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  
1. การวางแผน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การสรรหา 
 

- กรอบอัตราก าลัง 
- การจัดท าแผน อัตราก าลัง  

3 ปี  
- การจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรรหาข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล การสรร
หาพนักงานจ้าง 
 

 พนักงาน 
ส่วนต าบล 

คร ู ลูกจ้าง 
ประจ า 

ภารกิจ ทั่วไป 

กรอบอัตรา
ทั้งหมด 

25 1 3 13 18 

ที่มีอยู ่ 21 1 3 10 10 
ทีว่่าง 4 - - 3 8 

ต าแหน่งว่าง 
1. นิติกร ปก/ชก 
2. วิศวกรโยธา  ปก./ชก. 
3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 
4. นายช่างส ารวจ ปง./ชง. 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
7. พนักงานขับรถยนต์ 
8. คนงานทั่วไป จ านวน  8  อัตรา 

๑. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566)ก าหนดเพ่ิม  
1.1  นายช่างส ารวจ กองคลัง   1  อัตรา 
 1.2  พนักงานขับรถยนต์ ส านักปลัด  1  อัตรา 
 1.3 คนงานประจ ารถขยะ ส านักปลัด   3  อัตรา 
 1.4  คนงานทั่วไป กองคลัง   1  อัตรา 
 1.5 คนงานทั่วไป กองช่าง   2  อัตรา 

๒. แผนพัฒนาบุคลากร 
๓. แผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง 
๔.  พนักงานส่วนต าบลต าแหน่งนิติกร นายทนงค์  แย้มข า โอนไป

ด ารงต าแหน่งพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลท่าตะโก จังหวัด
นครสวรรค์  ค าสั่งที่ 113/2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

บรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
   ค าสั่งที่ 458 /2562 ลงวนัที่  2 ธันวาคม  2562 

๑. นายพุทธิพงษ์  สุขวิเศษ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
๒. นายธนภัทร  ชมพลมา  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 



ประเด็น/นโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การพัฒนา  
 
 
 
4. ธำรงรักษา  
    แรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรม การสัมมนา  
 
 
 
การเลื่อนระดับพนักงานส่วน
ต าบล  
การเลื่อนข้ันเงินเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การต่อ
สัญญาจ้าง 

๑. นางสาวธนาภร เดชนะ เจ้าพนักงานสาธารสุข  
๒. นายธนกฤต วรเดชโชติกุล  นายช่างไฟฟ้า 

ค าสั่งที่ 30 /2563 ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563 
1. นางสาวชนนชนนก  ก้อนมณี  นักวิชาการพัสดุ 

  สรรหาพนักงานจ้างทั่วไป 
1. นายบัญชา  ระเวรี  คนงานประจ ารถขยะ  สังกัดส านักปลัด 
2. นายเจนนิวัตน์  กองทิพย์ คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง 
 
3.1 เข้าอบหลักสูตรตามสายงาย  
3.2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ไม่มีพนักงานส่วนต าบลมีคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ 
    ในปี 2563  
2. เลื่อนขั้นเงินเดือนงวด 1 เมษายน  2563 
    พนักงานส่วนต าบล 22 ราย เลื่อนขั้น 1 ขั้น 3 ราย  เลื่อน    
    ขั้น 0.5 ขั้น 20 ราย  
3. เลื่อนขั้นเงินเดือนงวด 1 ตุลาคม 2563  
    พนักงานส่วนต าบล 21 ราย เลื่อนขั้น 1 ขั้น 19 ราย  
เลื่อน   ขั้น 0.5 ขั้น 2 ราย  
4. ขอพระราชทานเครื่องราช 

4.1 นางจารณี พรมสุข  นักวิชาการคลังช านาญการ   
       ขอชั้น   ท.ม. 
4.2 นางสาววลัยพร  ภาพสละ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
      ขอชั้น ท.ม. 
4.3 นายสถิตย์พร เขียวจันทา นายช่างโยธาอาวุโส   
      ขอชั้น  ท.ม. 
4.4 นางสาวลัดดาวัลย์ พรหมลัทธิ์  ครูช านาญการ  
      ขอชั้น ท.ม. 

5. ด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง   
    จ านวน  14  ราย ดังนี้  
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
1. นางรัชนี  เกิดกับบุญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก  สังกัดส านักปลัด 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566   



ประเด็น/นโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  
  2. นางพิมลพรรณ  พรหมลัทธิ์ ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก สังกัดส านัก

ปลัด สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
3. นายอนุพงษ์  คงตาก  ผู้ช่วย นักวิชาการประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักปลัด 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
4. นางกฤติมา  วงกลม  ผู้ช่วยเจ้า พนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
5. นางสาววณิชชา  สุพรรณเลิศ ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด
กองช่าง สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
6. นางสาวนุจิรา ชัยมาโย ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล สังกัดส านัก
ปลัด สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
7. นายธัชพล  พรหมลัทธิ์  พนักงานดับเพลิง สังกัดส านักปลัด 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
8. นายพิภพ  พรมสุข  พนักงานขับรถยนต์ สังกัดส านักปลัด สัญญา
จ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
9. นางสาวสุวิมล  พวงมาลี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิง สังกัด 
ส านักปลัด สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
10. นายสามารถ  คนธาร์  ผูช้่วยนายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
11. นางสาวเบญจมาภรณ์  ลิม้อ าไพ ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ สังกัด
กองช่าง สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  
1.นายแดง   ศรีสวรรค์ คนงานประจ ารถขยะ  สังกัดส านักปลัด 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
2.นายวิชัน  โสมาศรี คนงานประจ ารถ ขยะ  สังกัดส านักปลัด 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
3.นายชัยบัญชา ระเวรี คนงานประจ ารถ ขยะ  สังกัดส านักปลัด 
สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
4.นายบุญมี  เบ้าชารี  คนงานทั่วไป   สังกัดส านักปลัด สัญญาจ้าง  
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564   
5. นายพิรุณ  พรหมลัทธิ์ คนงานทั่วไป   สังกัดส านักปลัด สัญญา

จ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
6. นายสายชล พงศ์จันทร์ คนงานทั่วไป   สังกัดส านักปลัด สัญญา

จ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  
 



 
ประเด็น/นโยบาย  โครงการ/กิจกรรม  ผลการด าเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ด้านคุณธรรม     

    จริยธรรม การ 
    รักษาวินัย 
 
  
 
 
 
6. การให้ออก 

จากราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การ
ด าเนินการทางวินัย  
  
 
 
 
 
เกษียณอายุราชการ 
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง  

7.นางสาวประดับดาว  เพชรไปล่ คนงาน ทั่วไป   สังกัดส านัก
ปลัด สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564   
8.นางสาววิยะดา  จิตจ านงค์ ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
สังกัดกองคลัง สัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 
2564  
9.นายมนัสชัย   ดวงดี ปฏิบัตงิานผู้ช่วย นายช่างไฟฟ้า    สังกัด
กองช่าง สัญญา จ้าง ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
10.นายเจนนิวัตน์  กองทิพย์ ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป    สังกัดกอง
ช่าง สัญญา จ้าง ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ     ป้องกันการกระท า
ผิดจริยธรรม  เมื่อวันที่      29 สิงหาคม  2563 ณ  วัดถ้ าสองพ่ี
น้อง  หมู่ที่ 7 บ้านพี้   ต าบลบ้านโตก 
2. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการ     ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล      ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปี      
พ.ศ.2563  

 
 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ไม่มีพนักงานเกษียณอายุราชการ 
    หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่  

 

 


